
ANTHROPOID, SILVER A, OUT DISTANCE a 
INTRANSITIVE, zavražděných v letech 1942 – 1944. 

13. listopadu od 18:00 hodin se uskuteční první třídní 
schůzky za I. čtvrtletí školního roku 2013/2014. 

V  prosinci před Vánocemi je plánován adventní zájezd 
do Rakouska a to pro žáky II. stupně. Tento „advent na jezeře 
Wolfgangsee“ patří k nejkrásnějším v Rakousku. Tuto 
mimořádnou nabídku pro naši základní školu zpracovala 
cestovní kancelář Monatour, která s MČ Praha 8 již 
spolupracuje několik let. Bližší informace najdete na našich 
webových stránkách a v prostorách školy. 

V lednu 2014 
Vás všechny zvu na 
Den otevřených 
dveří, který 
proběhne ve středu 
dne 15. ledna 2014 
nepřetržitě v době od 
15:00 do 17:00 
hodin. Veškeré 
informace o škole 
budou poskytnuty ve 
školní jídelně opakovaně v časech: 15:00 hodin a v 16:00 
hodin. 

Pedagogická rada, která definitivně uzavře I. pololetí 
tohoto školního roku, zasedá 22. 1. 2014. 

Vysvědčení za I. pololetí bude předáno ve čtvrtek 30. 1. 
2014, na které navážou v pátek 31. 1. 2014 jednodenní 
pololetní prázdniny. 

Zápis žáků do prvních tříd na školní rok 2014/2015 
proběhne 5. a 6. února 2014. 

Akce, kterou připomínám s předstihem, přestože se 
uskuteční ke konci školního roku. 

Pro I. stupeň (pro žáky 3. – 5. tříd) je letos poprvé 
plánován ozdravný pobyt ve 3hotelu ve Španělsku na 

pobřeží Costa Brava na přelomu 
měsíce května a června 2014. Pro 
naši školu byla opět cestovní 
kanceláří Monatour vytvořena 
mimořádná nabídka za cenu 
6 490,- Kč. Tato cena zahrnuje 
téměř deset dní (7 nocí), 3x denně 
stravu ve formě švédských stolů. 
Celou akci zaštiťuje zástupkyně 
pro I. stupeň paní Mgr. Badieová. 

Opět veškeré informace naleznete na našich webových 
stránkách a v prostorách budovy školy. 

O hlavních prázdninách uvažujeme o týdenním 
příměstském táboře. Tato akce je prozatím „v plenkách“. Více 
se dozvíte v našem dalším čísle Žernoseckého zpravodaje. 

Co nás (mě) velmi tíží!! 
Na naší škole je v poslední době velmi rozšířen 

vandalismus. Snažíme se tento patologický jev eliminovat, 
mnohdy zdárně, mnohdy bez výsledku. Bohužel, v ničení 
majetku jsou zainteresováni nejenom žáci II. stupně, ale i žáci 
I. stupně včetně žáků prvních tříd. Z tohoto důvodu jsme 
zavedli opatření, o nichž budete informováni na listopadových 
třídních schůzkách. S problémy byli seznámeni zástupci 
jednotlivých tříd v rámci Sdružení rodičů, kteří se setkali 16. 
10. 2013. Jednání se kromě vedení školy zúčastnili někteří 
provozní zaměstnanci včetně školníka školy pana Baťka. 

Vážení rodiče, na závěr mi dovolte, abych Vám všem 
poděkovala za spolupráci a pomoc, bez níž by naše škola jen 
sotva patřila mezi ty nejlepší na Praze 8.  

Přeji Vám všem pevné zdraví, s předstihem, pohodové a 
krásné vánoční svátky a hlavně „super“ nový rok 2014. 

 
Božena Čerňanská 

 
 Novinky na naší škole 

V letošním školním roce jsme přivítali žáky v nově 
upraveném vstupním prostoru, kde se mohou občerstvit u 
nově instalovaného automatu. Naši žáci si zde mohou koupit 
produkty, které neobsahují kávu. Nová dlažba a šatní skřínky 
působí velmi vkusně na příchozí. Nezapomněli jsme ani na 
pedagogický sbor, kde došlo k rekonstrukci některých 
kabinetů.  

Přivítali jsme několik nových kolegů. Na první stupeň 
přišli Tomáš Johanczik a Radka Hanáková, do družiny pak 
Vladana Arvayová.  
 
Co už jsme stihli 

V září proběhly třídní schůzky ve třídách, kde jsou noví 
třídní učitelé. Koncem září třída 1.B vyjela na kolech na 
adaptační pobyt v jižních Čechách. I v letošním školním roce 
pokračujeme ve spolupráci s jazykovou školičkou Kryštof, 
kde vyučují anglický jazyk naše žáky rodilí mluvčí.  

Čtvrté a páté třídy navštívily dopravní hřiště na Praze 8. 
Řada tříd se již účastnila různých akcí. Třetí třídy 
absolvovaly tzv. Exkurzi s knihou, kde se seznámily 
s knižními novinkami v oblasti dětské četby. Třídy 8.A a 8.B 
zhlédly nádhernou výstavu o egyptském faraonovi 
Tutanchamonovi. Vybraní žáci devátých ročníků se účastnili 
poznávacího zájezdu do koncentračního tábora Mauthausen 
zorganizovaného Městskou částí Prahy 8. Některé třídy 
z prvního i druhého stupně navštívily pražské ZOO. Třídy 
5.A, 5.D, 9.A a 9.C si prohlédly Židovské město pražské. U 
žáků prvního i druhého stupně proběhla v rámci vzdělávání 
v předmětech vlastivěda a zeměpis exkurze do hvězdárny 
v Ďáblicích. Žáci devátých tříd navštívili Prosecké skály. 
V osmých a devátých ročnících si žáci porovnali své 
vědomosti v přírodovědném Klokanovi. V rámci škol Prahy 
8 si žáci prvního i druhého stupně zasoutěžili ve znalostech a 
dovednostech první pomoci. Městská policie uspořádala na 
naší škole zajímavé přednášky ohledně bezpečného chování. 
Ve sportovních soutěžích škol Prahy 8 se naši žáci účastnili 
plaveckého závodu, přespolního běhu, atletického čtyřboje, 
florbalu, fotbalu a T-ballu. Vychovatelky v družině 
uspořádaly pro své děti diskotéku. Některé třídy již byly a 
některé ještě čeká návštěva Planetária v pražských 
Holešovicích. 

Velice děkujeme všem žákům a rodičům, kteří přinesli a 
přivezli starý papír. Část výtěžku bude opět věnována 
sponzorování, ve spolupráci se Sdružením rodičů, výrečkovi 
malému a želvě egyptské v pražské ZOO. 

 
Na co se můžeme těšit 

V listopadu žáci devátých tříd navštíví výstavu Schola 
Pragensis, kde se jako každý rok prezentují jednotlivé střední 
školy a snaží se získat pro své studium co nejvíce zájemců. 
Tato akce se každoročně 
setkává s velkým úspěchem a 
řada dětí se opravdu nechá 
jednotlivými školami 
inspirovat. V prosinci 
chystáme pro žáky 2. stupně 
dvoudenní výlet do Berlína, 
Postupimi a aquaparku 
Tropical Islands. 



Žáci druhého stupně dostali 
nabídku ohledně zájezdu do Anglie. 
Pokud bude dostatečný zájem žáků i 
rodičů, zájezd se uskuteční v dubnu. 
Zároveň se plánují jako každý rok 
školy v přírodě a školní výlety. Pro 
některé třídy druhého stupně se 
plánuje škola v přírodě v Itálii. 

V letošním roce Vám 
představíme jako novinku celoškolní 
soutěž Žernosecká píseň, kde si žáci 
vyzkouší zpívat před publikem různé české i světové hity.  

V předstihu upozorňujeme všechny rodiče na změnu 
termínu konání dubnových třídních schůzek. Schůzky se 
konají 9. 4. 2014 od 18 hodin.   

Srdečně Vás zveme na naše Vánoční trhy, které se 
budou konat v přízemí školy 11. 12. od 14.30 do 16.00 hodin. 

Všem přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2014. 
 
Další část tohoto časopisu věnujeme školní družině. 

Jednotlivá oddělení se svými vychovatelkami zde stručně 
prezentují svoji práci. 

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA Č. 1 – D. HEJDOVÁ 

V I. oddělení školní družiny máme prvňáčky a hrstičku 
žáků z třetí třídy. Společně rádi chodíme na školní hřiště, kde 
hrajeme míčové hry a připravujeme se na plánovaný turnaj 
ve vybíjené. Pravidelně chodíme na procházky do 
nedalekého Ďáblického háje, kde pozorujeme, jak podzim 
dokáže vybarvit přírodu.  

Ve třídě hrajeme hry, posloucháme písničky z CD a 
pořádáme různé soutěže. Soutěž o nejkrásnější kočičku, 
kterou si děti vystřihly podle šablony a následně vybarvily, 
vyhrála Markéta Koštrnová, ale i ostatní kočičky byly moc 
pěkné.  

Máme rádi i akce, které jsou pořádány, pro všechna 
oddělení školní družiny. Už se těšíme, až budeme v zimě na 
stráni za školou jezdit na sáňkách. 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA Č. 2 – V. TRTKOVÁ 

Činnost ŠD II. jsme zahájili představením prostor ŠD, 
školy a okolí. Ještě první den školy se děti poznaly navzájem 
a během chviličky znaly všechny své spolužáky. Když už 
jsme se představili, tak byl čas na seznamovací hry, aby si 
každý svého spolužáka pamatoval jménem, což se nám 
rychle povedlo a vytvořili jsme si tak příjemné prostředí 
našeho oddělení ŠD. Poté jsme už nechali pracovat kreativitu 
kresbou na téma „Co jsem prožil o prázdninách?“ Aby bylo 
kam výkresy zakládat, hned v prvním týdnu školy si každý 
žák vyrobil desky na výkresy, které si podle sebe vyzdobil na 
přední straně. Celý měsíc září proběhl v našem oddělení ve 
znamení kamarádství. Nejprve jsme si na toto téma 
popovídali, jak můžeme dělat radost a dobré skutky lidem ve 
svém okolí. Nakonec každý žák představil svého kamaráda, 

kterého pak nakreslil.  
ŠD II. nezahálela 

ani po sportovní stránce. 
Využili jsme krásného 
počasí, které přineslo 
babí léto. Jako první nás 
čekala procházka lesem s 
pozorováním přírody. 
Nevynechali jsme ani 
jedno hřiště v blízkosti 
školy. Na řadu přišly i 

míčové hry, aby mělo naše oddělení natrénováno na 
květnový turnaj ve vybíjené. Na louce jsme si zahráli pár her 
pro radost.  

Měsíc říjen jsme zahájili celodružinovou akcí – 
diskotékou ve školní jídelně, kde si děti společně zasoutěžily 
a naučily známé tance (Macarena, Ptačí tanec). Jako další 
akce nás čekala bojová hra v lese, kdy jsme si ověřili své 
znalosti a dovednosti ve všech oblastech. Dvacátý říjen 
oslavilo naše druhé oddělení jako Den stromů, kdy při 
procházce děti nasbíraly listy, které už opadaly, ve třídě poté 
listy obkreslily na papír.  
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA Č. 3 – M. FRAITOVÁ 
Letošní rok začal v naší družině skvěle. Sešli jsme se totiž ve 
stejném složení jako vloni, jen nám přibyli tři noví žáci. Děti 
jim zazpívaly, ukázaly jim, kam si chodíme hrát, naučily je 
naše staré hry a vysvětlily jim pravidla soutěží. Myslím, že se 
do našeho kolektivu docela dobře začlenili.  
Za školou máme kouzelný les plný skřítků a víl. Chrání 
přírodu, ale jsou malincí, proto jim musíme pomáhat. Aby se 
jim tam lépe žilo, děti jim postavily domečky, sportoviště a 
malinké zahrádky. 
 Snažíme se 
využívat hezké počasí, 
proto se spíš věnujeme 
pozorování přírody. 
Všímáme si, kde co 
zajímavého roste a učíme 
se to pojmenovat. V září 
jsme podnikli výpravu do 
lesa a cestou jsme určovali 
léčivé rostliny a jedlé 
plody. Už známe jitrocel, 
sedmikrásky, arónii, šípky, ostružiny,… Žádná slova 
nenahradí vlastní zkušenost. Děti natrhaly bezinky a já jim 
z nich upekla koláč. Chutnal všem. 
 Na začátku roku jsme si trochu zacestovali v čase. 
Každý napsal dopis sám sobě, ale sobě o devět měsíců 
staršímu. Děti napsaly, co od letošního školního roku 
v družině očekávají, co by si přály, aby se stalo nebo 
změnilo. Všechny vzkazy do budoucnosti jsme zalepili do 
obálky, kterou v červnu otevřeme. To bude překvapení! Splní 
se naše očekávání? Nesplní? 
 V lese jsme sbírali a určovali houby, poznávali ptáky 
a povídali si o tom, kteří u nás zůstávají a kteří jsou tažní a na 
zimu odlétají do teplých krajin. Vystřihli jsme si divoké 
husy, vybavili je čepicí a šálou, aby nenastydly, a přimalovali 
jim ukazatel na jih. 
 Většina dětí v družině je přátelská, ochotná druhým 
pomáhat a dělat jim radost. Máme tam i pár jedinců, kteří se 
perou sami se sebou a hledají své místo ve skupině. Věřím, 
že se nám společně podaří jim to místo najít. 
 Děti si vybraly svého nejlepšího kamaráda a 
namalovaly jeho portrét. Potom si vzpomněly, jak jsme vloni 
malovali obrázky pro radost, tak jsme si to zopakovali. 
Namalovaly křídou na chodník obrázky a vzkazy pro ty, kteří 
se při procházce nudí nebo se vracejí unavení z práce. 
Doufáme, že jim vykouzlí aspoň na chvilku úsměv na rtech. 
 Sbíráme přírodní materiály a chystáme si je na 
deštivé dny. Potom z nich budeme vyrábět krásné a zajímavé 
věci. Možná je použijí jako dárek nebo dekoraci vlastního 
pokojíku. 
  Zahájili jsme několik celoročních soutěží. Například 
soutěž o největší množství namalovaných obrázků nebo 
vystřihovánek. Budou se počítat nejen ty, které děláme 



společně, ale také ty, které si namalují při četbě pohádek 
nebo ve volném čase. Od listopadu chystáme zahájení 

soutěže „Slušňák 
jídelnový“. Průběžně si 
tvoříme „zákony“ 
družiny, povinnosti 
služby aj. 
 Momentálně se 
chystáme na výrobu 
vlaštovek a soutěž 
v jejich pouštění. V první 
části budeme hodnotit 

délku letu a ve druhé eleganci. V listopadu proběhne 
„Drakiáda“. 
  
ŠKOLNÍ DRUŽINA Č. 4 – V. ARVAYOVÁ  
 Ani jsme se nenadáli a máme pomalu dva měsíce z 
nového školního roku pryč. 4. oddělení ani trochu nezahálí. 
Nejenže děti namalovaly spoustu krásných obrázků, ať už to 
byly zážitky z letních prázdnin, košík plný ovoce, ale 
vyrobily si i barevné draky, listy zbarvené od podzimního 
kouzelníka a myšku polní, která si pilně dělá zásoby na zimu.  
 Prošli jsme se podzimní přírodou, poznali přitom 
některé jehličnaté a listnaté stromy, zahráli jsme si plno her i 
soutěží. Povídali jsme si, jak Kryštof Kolumbus objevil 
Ameriku i o životě a díle naší nejznámější spisovatelky 
dětských pohádek Boženě Němcové.  
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA Č. 5 – D. JINDROVÁ 
 V naší školní družině je stále veselo a rušno. Po 
namáhavém vyučování řada dětí ráda utíká do školní družiny, 
kde pro ně nastává odpoledne plné oddechu, relaxace a 
spousty zábavy při hrách a dalších kolektivních aktivitách.  
 Každý den v družině je vždy rozdělen na několik 
druhů činností. Po vydatném obědě pro děti nastává 
odpočinková část dne, ve které si děti mohou volně hrát. Na 
výběr mají spoustu hraček, stavebnic, stolních a 
společenských her. V další části odpoledne jsou pro děti 
připraveny zájmové aktivity, a to jak výtvarné, pracovní, tak 
pohybové. 
 Do těchto družinových činností také patří i příprava 
na vyučování, kdy si děti mohou pod dohledem paní 
vychovatelky vypracovat domácí úkoly nebo si zopakovat a 
procvičit učivo. K trénování svých vědomostí mohou děti 
využít v družině také řadu zajímavých didaktických her a 
pracovní listy. 
 V uplynulém období jsme se věnovali sbírání 
podzimních plodů a práci s přírodním materiálem. Děti v 5. 
oddělení vytvořily družinovou výzdobu ze svých výrobků a 
společných prací. Barevný podzim a podzimníčci – děti z 
listů lepily na papír podzimní víly a skřítky, kteří uspávají 
stromy a připravují je na zimu. Zjistili jsme, jak dlouho trvá, 
než takový strom vyroste. 
 Věnovali jsme se také vzájemnému poznávání 
pomocí seznamovacích a pohybových her. 

ale i upevňování tak 
důležitých mezilidských 
vztahů, jako je například 
kamarádství, přátelství a 
udržování správných 
kolektivních vztahů mezi 
dětmi. 
Na vycházkách si užíváme 
spoustu zábavy – hrajeme 

různé hry, sportujeme a využíváme prolézačky na dětských 
hřištích v okolí školy. 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA Č. 6 – V. M. BARTLÍKOVÁ 
 V naší družině oddělení č. 6 jsme již druhým rokem 
spolu. Velmi se nám osvědčil KOMUNITNÍ kruh, který 
máme pravidelně jednou týdně. Kde nejen stmelujeme 
kolektiv, ale poznáváme se blíže, upevňujeme kamarádství. 
Individuálně si povídáme, co se přihodilo od pátku do 
pondělí. A taky se chceme podělit o naši jednu velkou 
družinovou akci, která se konala již v loňském roce. Byla to 
družinová svatba. Ano, dalo nám to velké úsilí a shánění, kdy 
pomohli i rodiče dětí, prarodiče. Přesvědčit Matěje a Agátu!!! 
A nejen tyto děti. Pro velký úspěch jsme akci zopakovali s 
dalšími dvojicemi. Bylo nutné zajistit oznámení, pozvánky, 
šaty, klobouk pro ženicha, prstýnky, nacvičit proslov 
oddávajícího a nezbytnou svatební kytici, na kterou čekala 
ostatní děvčata, když ji nevěsta po obřadu házela v dáli. Vše 
krásně dopadlo. Připravujeme další akce a nyní dramatizaci 
pohádky pro další oddělení naší ŠD. Děti jsou nápadité a 
mají fantazii. 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA Č. 7 – S. CÉSAROVÁ 
 VII. oddělení ŠD navštěvují děti třídy 1. D a 1/3 
třídy 2. C. V měsíci září jsme zaměřili činnosti a hry k 
vzájemnému poznávání, 
vytváření kolektivu, 
poznávání prostor školy, 
jejího okolí a vytvoření 
pravidel naší ŠD. 
 Navazuji na 
předškolní vzdělávání při 
osvojování si klíčových 
kompetencí, které představují 
souhrn vědomostí, 
dovedností, schopností, 
postojů a hodnot důležitých 
pro osobní rozvoj a uplatnění 
ve společnosti. Aby tento přechod z předškolní na školní 
vzdělávání byl dětmi snadněji přijímán, čteme o odpoledním 
klidu pohádky, které děti se zaujetím poslouchají. Dávám jim 
také prostor k osobnímu projevu, jak ve výtvarné či estetické 
činnosti, tak při volném výběru her a sportovních aktivit při 
pobytu venku. Pracujeme hlavně řízeně. 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA Č. 8 – H. TRŠOVÁ  
 Naše oddělení se skládá z žáků 3.D, 3.C, 4.A a 4.C. 
Děti se sžily velmi dobře pomocí společenských a 
didaktických her, které mají v oblibě. Chovají se kamarádsky 
a vzájemně si pomáhají. Z výtvarných činností jsme malovali 
kromě podzimních motivů, které jsme použili na nástěnku, 
také portrét kamaráda, právě v rámci „poznáváme se a 
pomáháme si". Dále jsme začali vyrábět pokojíčky z 
barevných papírů. Zvláště děvčata vytvořila krásné práce. 
Chlapci dávají přednost legu. Společně spolu staví velké 
projekty.  
 Podzimní počasí bylo příznivé, a tak jsme využili 
každé možnosti jít na hřiště v okolí školy, či na vycházky do 
lesa.  
 Samozřejmě jsme se zúčastnili obou 
celodružinových akcí a těšíme se na blížící se Drakiádu. 
 
 
Ilustrace jsou výbor z tvorby dětí z družiny naší školy. 
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 Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené kolegyně, 
vážení kolegové, 

utíká to jako voda a v ruce držíte, za mého působení na 
naší základní škole, v pořadí již třetí podzimní číslo našeho 
školního časopisu „Žernosecký zpravodaj“. 

Tak jako vždy bych všem chtěla popřát krásný školní 
rok 2013/2014, popřát Vám všem hodně zdraví, elánu, 
optimismu, a aby i ten letošní rok byl alespoň tak 
zdárný jako ten minulý.  

V letošním školním roce zasedlo do 
školních lavic 642 žáků (kapacita školy je 680) 
ve 27 třídách. Pedagogický tým v počtu 43 zůstal 
téměř ve stejném složení. Byli přijati pouze tři 
pedagogičtí pracovníci a to z důvodu navýšení 
tříd ze stávajících 26 na 27 a zástupu za 
mateřskou dovolenou a odchodu jedné 
vychovatelky ŠD. 

Školní rok byl tak jako každoročně zahájen ve školním 
atriu a to vítáním „prvňáčků“. Na této akci jsme mohli 
přivítat zástupce MČ Prahy 8 pana místostarostu Ondřeje 

Grose a pana Mgr. Martina Roubíčka, 
radního přes  oblast školství. I přes 
špatné počasí se tato akce velmi 
vydařila. 
Od posledního předprázdninového 
časopisu se na naší škole hodně změnilo. 
Jak jste si zajisté mnozí všimli, přes 
hlavní prázdniny dostaly celé vstupní 
prostory školy novou tvář. Byla 
položena nová dlažba, byly vyměněny 

šatní skříňky, bylo upraveno zázemí paní šatnářky, došlo 
k obměně všech vstupních dveří, samozřejmě jsme 
nezapomněli ani na obnovu osvětlení, topení, elektřiny. Též 
do vestibulu byla zavedena voda a to z důvodu umístění 
automatu od firmy CAFE+CO DELIKOMAT. Tento automat 
je určen pro rodiče a návštěvy školy. Všichni žáci byli 
informováni jak prostřednictvím svých třídních učitelů, tak 
prostřednictvím Žákovské samosprávy, která se schází každé 
první úterý v měsíci, o striktním zákazu používání všech 
kávových produktů. Dále bylo zrušeno papírnictví, které bylo 
žáky a zaměstnanci školy velmi málo využíváno. Byla 
vymalována téměř celá škola, v některých třídách bylo 
položeno nové linoleum, byl zakoupen nový školní nábytek, 
nové pomůcky, např. mikroskopy, IA učebnice. 

O letošních prázdninách byly dále zrekonstruovány čtyři 
kabinety (ČJ, AJ, M, TV), a tak došlo ke zlepšení pracovního 
prostředí některých pedagogů. Dalších minimálně pět 
kabinetů (Bi, Ch, D, kabinet výchovného poradce, návštěvní 
místnost) a cvičné pracovní kuchyně s jídelnou plánujeme 
opravit o prázdninách v roce 2014. Samozřejmě se vše bude 

odvíjet od množství financí, které škola v rámci rozpočtu 
obdrží. 

V době podzimních prázdnin a ředitelského volna 
(poslední říjnový týden) se ve škole stále něco dělo. Došlo 
k výměně zbylých vstupních dveří, byly vybudovány tři 
krásné úložné prostory pod schody v přízemí, bylo položeno 
ve dvou třídách linoleum. Proběhla rekonfigurace školní sítě 

a IT řešení vyvolaná rozšířením fixní 
LAN sítě do dalších učeben 
v souvislosti se zapojením nových 
interaktivních tabulí a přepojením 
vybraných učeben z WiFi konektivity 
na fixní LAN řešení. Díky zlepšení 
internetu dojde „konečně“ na stále 
plánované e-známky, které již řešíme 
delší dobu. 

Do konce kalendářního roku se 
chystáme zrekonstruovat učebnu 
fyziky – nové elektrické rozvody, 
nový nábytek, linoleum a 
zatemnění (rolety). Záměr 
zatemnění je výhledově podle 
financí připraven pro všechny 
učebny s IA tabulemi. Do konce 
roku 2013 bude nainstalována 
další IA tabule a to na 1. stupeň. 
Chystáme se zrekonstruovat 
vstupní schodiště včetně čistících 
roštů a další úpravy, jejichž výčet by zaplnil další stránku 
tohoto časopisu. O nich vás samozřejmě rádi seznámíme 
v dalším únorovém čísle našeho zpravodaje. 

Za všechny tyto rekonstrukční akce bych chtěla, 
prostřednictvím tohoto časopisu, poděkovat našemu 
zřizovateli, MČ Praha 8, a Servisnímu středisku MČ Praha 8, 
bez jejichž fyzické, ale hlavně finanční podpory by tyto akce 
nebyly v žádném případě provedeny. 

Co proběhlo a co nás čeká v oblasti vzdělávání  
V měsíci září bylo 

započato jednání s partnerskou 
základní školou v Německu 
v malebném městečku 
Potsdamu.  
24. 10. se uskutečnil pod 
záštitou MČ Praha 8 u 
příležitosti výročí heydrichiády 
zájezd pro žáky 9. ročníků do 
KT Mauthausenu v Rakousku. 
Žáci tak uctili památku obětí 
československých vlastenců, 

podporovatelů a příbuzných parašutistů operačních skupin 


